Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal – Brasília – DF

Proc. ADPF 442
Exma. Relatora: Ministra Rosa Weber

O IDVF – INSTITUTO DE DEFESA DA VIDA E DA FAMÍLIA, admitido
amicus curiae, qualificado nos autos da AÇÃO DE DESCUPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL - ADPF 442, ajuizada pelo PSOL – PARTIDO SOCIALISTA E
LIBERDADE, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, juntar seus
MEMORIAIS, pelas razões de fato e de direito expostas nas laudas impressas
seguintes, e requerer recebimento, processamento para determinar a
improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Por Justiça!
P. deferimento.
De Guarulhos para Brasília, 25 de julho de 2018.
João Carlos Biagini - OAB 74.868/SP
Regina M.B.Biagini – OAB 65.996/SP
Assinado de forma digital por

ROBERTO VICTALINO ROBERTO VICTALINO DE BRITO
FILHO
DE BRITO FILHO
Dados: 2018.07.25 18:33:51 -03'00'
Roberto Victalino de Brito Filho – OAB 195.254/SP
Daniela Dayana de Jesus Alberto – OAB 369.689/SP
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CAPÍTULOS DAS MATÉRIAS PRELIMINARES
O debate sobre aborto não envolve disputas religiosas. Trata-se de
questão humanitária, visto que a vida é a fonte de todos os demais direitos
humanos. Faz parte do mister do amicus curiae o alerta para a Suprema Corte sobre
questões que podem lhe escapar à observação e que prejudicar direitos coletivos e
difusos. Dentro dessa ampla visão, o IDFV tem atuado e o faz, novamente, através
destes MEMORIAIS. O IDFV entende que toda a matéria de Direito faz parte desse
rol, por ser norte para todos os operadores do Direito e todo o povo. As
preliminares ou prejudiciais são matérias a serem resolvidas em todos processos,
antes do exame de mérito. Por isso, nestes MEMORIAIS são apresentadas, nesta
primeira parte, as matérias que tornam os pedidos do autor juridicamente
impossível.
I – DA NECESSIDADE DO SANEAMENTO DO PROCESSO – NULIDADE
PROCESSUAL – ADPF 54 – AMICUS CURIE
A decisão proferida pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio Melo prova a
necessidade de saneamento do processo, antes da designação da audiência.
Escreve o Exmo. Ministro: “saneei o processo...”
Pág. 20 – Acórdão da ADPF 54

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em
decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória,
especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
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V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou
solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna
estável.
Não houve despacho saneador e organizador do processo, o que
deveria ter sido feito antes da designação da audiência.
Por outro lado, o processo deve ser extinto, com base no artigo 485,
inciso IV, visto que não há possibilidade de desenvolvimento válido e regular do
processo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo;
Aliás, poder-se-ia cogitar da litigância de má-fé, visto que a postulação
contraria disposição legal expressa, conforme prescrito no artigo 80 do CPC:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
O Pacto de San José da Costa Rica entrou em vigor no Brasil em
25.09.1992 e foi ratificada sua assinatura através do Decreto do Governo Federal nº
678, de 06.11.1992.
Na Convenção, ratificada pelo Congresso e no Decreto Governamental,
está garantido o direito à vida, desde a concepção:
ARTIGO 4º Direito à vida
Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido
pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da
vida arbitrariamente.
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Logo, o pedido confronta com texto expresso em lei e não há
possibilidade da postulação da descriminalização do aborto, razão pela qual, no
saneamento, o feito poderá ser extinto.
II – DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA CONTINUIDADE DO PROCESSO
– PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA – PROTEÇÃO DESDE A
CONCEPÇÃO – VIOLAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO – CÓDIGO CIVIL –
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÓDIGO PENAL
O processo pode ser extinto visto que os pedidos e seu andamento
confrontam com Tratado Internacional – Pacto de San José da Costa Rica e vários
dispositivos da legislação constitucional e infraconstitucional, conforme se
demonstrará nos capítulos seguintes.
III - CONVENÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS - PACTO DE
SAN JOSÉ DA COSTA RICA - GARANTIA DO PACTO DE SAN JOSÉ DA
COSTA RICA
Após a promulgação da Carta Magna nacional, o Esta- do Brasileiro
homologou a assinatura do compromisso com a CONVENÇÃO AMERICANA DOS
DIREITOS HUMA- NOS, mais conhecido por Pacto de São José da Costa Rica,
formalizado pelos Estados participantes em 22.11.1969.
A aprovação do Congresso Nacional para cumprimento do Pacto de São
José da Costa Rica, portanto lei brasileira, obedeceu ao formato de emenda
constitucional, na Câmara e no Senado, em dois turnos, por dois quintos de seus
membros.
A Convenção entrou em vigor no Brasil em 25.09.1992 e foi ratificada
sua assinatura através do Decreto do Governo Federal nº 678, de 06.11.1992.
O Brasil se comprometeu a cumprir, inteiramente, os objetivos e
determinações do Tratado, anotadas no artigo 1º do Decreto do Governo Brasileiro
n° 678, de 06.11.1992:
Art. 1° A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica), celebrada em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, apensa
por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se
contém.
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O Decreto nº 678, de 06.11.1992, traz anexado a ele a CONVENÇÃO
AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, que deve ser, obrigatória e inteiramente,
cumprida pelo Estado Brasileiro.
As convenções internacionais assinadas por Estados são legislações
equivalentes a emendas constitucionais, portanto, compromissos e obrigações
superiores à legislação ordinária vigente em cada um deles, revogando ou
paralisando a aplicação destas.
IV - GARANTIA DO PACTO DE SAN JOSE DA COSTA RICA
A Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece o momento
do surgimento da vida da pessoa humana, no seu artigo 4º:
PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA
ARTIGO 4º Direito à vida
Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser
protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser
privado da vida arbitrariamente.
A discussão sobre o início da vida foi dissipado com a assinatura da
Convenção.
A proteção à vida deve acontecer desde o momento da concepção.
A concepção acontece no momento da fertilização do óvulo da mulher
pelo espermatozoide do homem. Nesse momento, a pessoa humana gerada terá
todas as características do nascituro, do bebê, da criança, do adolescente, do adulto
e do idoso que irá falecer um dia.
O desenvolvimento do ser humano acontecerá no útero e na vida
exterior, sempre com as mesmas características originais. Não haverá um ser
humano com características diferentes depois de uma semana, doze semanas, vinte
ou oitenta anos.
Será sempre o mesmo ser humano, gerado no encontro do
espermatozoide com o óvulo, com as características genéticas daquele momento. O
ser humano originado na fecundação do óvulo continuará evoluindo, até a velhice e
morte.
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Do exposto, resulta que o processo deveria ser extinto em face da
violação do Tratado Internacional representado pelo Pacto San José da Costa Rica.
V - EMENDA CONSTITUCIONAL 45 E OS TRATADOS INTERNACIONAIS
Não se pode cogitar do descumprimento do Pacto de San José da Costa
Rica.
A Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, que alterou vários
dispositivos, no parágrafo 3º do artigo 5º, reafirmou e ratificou a força dos tratados
e convenções internacionais, em âmbito nacional, com aprovação das duas Casas
Legislativas, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais

Muitas discussões se travaram antes da decisão do Supremo Tribunal
Federal, em habeas corpus sobre prisão civil, que considerou o Pacto de São José da
Costa Rica norma supralegal ou especial, que paralisa a aplicação de normas
anteriores e posteriores que com ela conflitam:
Recurso Extraordinário n. 466.343, Ministro Gilmar Mendes, Pleno j. em
31.12.2008
“Se não existem maiores controvérsias sobre a legitimidade constitucional da
prisão civil do devedor de alimentos, assim não ocorre em relação à prisão do
depositário infiel. As legislações mais avançadas em matérias de direitos humanos
proíbem expressamente qualquer tipo de prisão civil decorrente do
descumprimento de obrigações contratuais, excepcionando apenas o caso do
alimentante inadimplente. O art. 7º (n.º 7) da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos ‘Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, dispõe desta forma: ‘Ninguém
deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os manda- dos de autoridade
judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação
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alimentar.’ Com a adesão do Brasil a essa convenção, assim como ao Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sem qualquer reserva, ambos no ano de
1992, iniciou-se um amplo debate sobre a possibilidade de revogação, por tais
diplomas internacionais, da parte final do inciso LXVII do art. 5º da Constituição
brasileira de 1988, especificamente, da expressão ‘depositário infiel’, e, por
consequência, de toda a legislação infraconstitucional que nele possui fundamento
direto ou indireto. (...) Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados
internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil
entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do
procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a
eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com
ela conflitante. Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da
Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da
prisão civil do depositário infiel (...) deixou de ter aplicabilidade diante do efeito
paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina
a matéria (...). Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos
internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja
conflitante também tem sua eficácia paralisada. (...) Enfim, desde a adesão do
Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos “Pacto de San José da Costa Rica
(art. 7º, 7), não há base legal par aplicação da parte final do art.5º, inciso LXVII, da
Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel.” (RE466343, Voto do
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 3.12.2008, DJe de 5.6.2009)
Diante dessa interpretação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal,
as leis ordinárias se submetem e são paralisadas pelos Tratados Internacionais, ao
se confrontarem com suas disposições.
Concluindo, os dispositivos do Código Penal brasileiro devem ser
submetidos à Convenção Americana de Direitos Humanos, paralisando-se aqueles
conflitantes com as normas do Pacto de San José da Costa Rica.
No caso dos autos, os artigos 124 e 126 do Código Penal devem se
submeter ao Pacto de San José da Costa Rica, respeitando-se a vida desde a
concepção.
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VI – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – ART. 22, INC.
I, DA CF - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 49, INC. XI E 102, INCISO I,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A Constituição assegura, no parágrafo único, do artigo 1º, que
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Somente os parlamentares eleitos para a Câmara Federal, que
representam todos os brasileiros, podem legislar em nome do povo. Não cabe ao
STF legislar, de forma nenhuma, como o autor está pretendendo que se faça.
É da competência privativa da União legislar sobre Direito Penal:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho;
Ainda, a Constituição Federal, no seu artigo 102 e inciso I, estabelece a
competência do Supremo Tribunal Federal:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar (...)”. Segue um extenso rol de competências para processar e
julgar.
Várias manifestações convergem para o entendimento da
impossibilidade de atuação da Corte como legislador positivo, com citações de
decisões da própria corte conforme segue
Câmara Federal, ato 37, Pet. 19.174/2017, pág. 04:
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Presidência da República, ato 50, Pet. 20.812/2017, págs. 47/48,
através da AGU:
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Anajure, ato 044, Pet. 20.349/2017, pág. 12:

Congresso – Defesa da Família - ato 062, Pet. 23.380/2017, pags. 9 e
10:
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Como se observa nas manifestações contidas nos autos, arguiram a
incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar essa ADPF 442 porque
resultará em nova legislação.
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Como se observa, a interpretação da Constituição Federal leva à conclusão
da impossibilidade de o STF legislar positivamente.
Na Constituição Federal até existe a competência do STF para propor a Lei
Complementar da Magistratura, no artigo 93. Mesmo nesse caso, não é uma competência
legislativa, mas apenas propositiva. A aprovação da proposta da LCM dependerá do
Congresso Nacional. Não há nenhuma abertura ao STF para interpretações modificativas
do texto constitucional.
A função do STF é “processar e julgar”.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm a prerrogativa de
legislar, contra o Legislativo e contra a vontade do povo, pois não foram eleitos pelo
povo para fazer isso.
Com isso estarão usurpando as competências legislativas dos deputados
federais, eleitos pelo povo para serem seus representantes na Câmara Federal. Os
senadores representam os Estados federados, mas, também, o povo do seu Estado de
origem.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, além de usurparem a atividade
do Legislativo, estão violando a vontade do povo, majoritariamente contra a autorização
indiscriminada para a realização de abortos.
O ilustre constitucionalista Prof. Dr. Ives Gandra da Silva escreveu várias
vezes a respeito do “ativismo judicial”, que entendemos melhor denominado de “ativismo
legislativo”, no artigo seguinte.

A ADPF 54 e o ativismo judicial do STF
Prof. Dr. Ives Gandra Martins
Publicado na Gazeta do povo em 19.04.2012
Tenho me preocupado, ultimamente – nada obstante o res- peito que tenho pelos ministros
da Suprema Corte –, com certo ativismo judicial que leva a permitir que um tribunal eleito por
uma só pessoa substitua o Congresso Nacional, eleito por 130 milhões de brasileiros, sob a
alegação de que, além de Poder Judiciário, é também Poder Legislativo sempre que considerar
que o Legislativo deixou de cumprir as suas funções.
Uma democracia em que a tripartição de poderes não se faça nítida, deixando de caber ao
Legislativo legislar, ao Executivo executar e ao Judiciário julgar, corre o risco de se tornar
ditadura se o Judiciário, dilacerando a Constituição, se atribuir o poder de invadir as funções
de outro. E, no caso do Brasil, nitidamente o constituinte não deu ao Judiciário tal função,
pois nas “ações diretas de inconstitucionalidade por omissão” impõe ao Judiciário, apesar de
declarar a inércia constitucional do Congresso, notificar o Legislativo para tomar as
providências necessárias.
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Veja-se o caso da ADPF 54, em que o tribunal maior do país criou uma terceira hipótese de
impunidade ao aborto – o aborto eugênico, não constante do Código Penal (art. 128), que só
cuida do aborto terapêutico ou aborto sentimental (estupro). Reza o parágrafo 2.º do artigo
103 da Constituição Federal que “declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida
ara tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta
dias”.
Como se vê, nem por omissão inconstitucional do Congresso poderia a Suprema Corte
legislar positivamente, devendo neste caso comunicar ao Congresso Nacional que sua omissão
seria inconstitucional; não aplicar nenhuma sanção, se o Congresso não produzisse a norma;
não definir qualquer prazo para que o faça; e não produzir a norma não produzi- da pelo
Parlamento.
Ora, se nem nas omissões inconstitucionais do Parlamento pode a Suprema Corte legislar,
com muito maior razão não poderia legislar em hipótese em que o Congresso não legisla,
porque todas as dezenas de projetos de leis que cuidam do aborto não conseguiram passar
pelas comissões parlamentares encarregadas, após audiências públicas; a grande maioria do
povo brasileiro é contrária à legalização do homicídio uterino; não pertence à cultura do povo
brasileiro provocar a morte de alguém pelo fato de não haver tratamento curativo para uma
determinada doença.
Ora, se a Constituição Federal fala em independência e harmonia entre os poderes da
República (artigo 2.º), não poderia autorizar a Suprema Corte a revestir-se de funções
legislativas para produzir normas – em assunto no qual o Congresso Nacional, apesar dos
inúmeros projetos de lei, entende, em respeito à maioria dos eleitores, que não deve
produzi-las
– autorizando o aborto por anencefalia dos nascituros. Apesar de faltar competência
normativa à Suprema Corte para a criação de uma terceira hipótese de aborto, data maxima
venia, foi por ele criada, com ressalva aos brilhantes votos dos ministros Ricardo
Lewandowsky e Cesar Peluso.
O Congresso Nacional tem o poder de anular esta invasão de sua competência em legislar, por
força do inciso XI do artigo 49, segundo o qual “é da competência exclusiva do Congresso
Nacional (...) zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes”, algo que poderá ainda fazer, dependendo da vontade política
dos congressistas ou da pressão popular sobre o Parlamento.

No mesmo sentido, os juristas Drs. Lenio Luiz Streck e Rafael Giorgio
Dalla Barba, in Conjur: ttps://www.conjur.com.br/2016-dez-11/aborto-recepcaoequivocada-ponderacao-alexyana-stf
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Mais uma razão para a extinção do feito: o impedimento do Supremo
Tribunal Federal do exercício legislativo positivo, nos termos dos artigos 1ª, inc.III e
102, inc. I, todos da Constituição.

VII – DA SOBERANIA NACIONAL E AUTONOMIA DOS POVOS – ART. 1º
INC. I e Art 4º , incs. I e III, da CARTA MAGNA - Artigo 17, do DECRETOLEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942 - Artigo 21 do Código de
Processo Civil – PROIBIÇÃO DE EXTRANGEIROS – GRUPO
INTERNACIONAL VOLTADO PARA A INTRODUÇÃO DO ABORTO

Mais de 18 milhões de dólares para legalizar o aborto no
Brasil, via judiciário.
A Corte está permitindo a participação de estrangeiros nos autos.
A República Federativa do Brasil está fundamendata em cinco pilares,
elencados nos incisos do artigo 1º. O primeiro deles é a soberania nacional:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
I - a soberania;
Na esfera internacional, a Constituição determina, como parâmetros de
comportamento, a independência nacional e a autodeterminação dos povos:
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios:
I – independência nacional;
(...)
III – autodeterminação dos povos;
O tema da ADPF 442 tem significativa importância, para a preservação
dos demais fundamentos da República. Se o Brasil respeita a autonomia dos povos,
os estrangeiros devem ser impedidos de intervir nos assuntos internos brasileiros.
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O assunto dos autos é pertinente ao povo brasileiro, seus costumes,
suas crenças, sua pacificidade, sua alegria e outros predicados importantes, que não
se repetem em muitos outros países. A independência nacional deve ser objetivo de
todos os poderes, inclusive do Judiciário.
O artigo 17, do DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942 e o
artigo 21 do Código de Processo Civil impedem quaisquer leis, atos e sentenças, bem
como declarações de vontade tenham validade no Brasil:
Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações
de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional,
a ordem pública e os bons costumes.
Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em
que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no
Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.
As organizações internacionais, sediadas no exterior, estão vindo para
o Brasil para perturbar a ordem pública, ofenderem os bons costumes e ainda
incentivar a eliminação de brasileirinhos e brasileirinhas, o que é considerado crime.
E as exposições que farão irão muito além de declarações de vontade.
Terão o condão de induzir o povo, que estará vendo a audiência, e os julgadores a
apoiarem a descriminalização do aborto, sem qualquer preocupação com o Brasil
do futuro.
A Internacional Women’s Health Coalitiol indicou sua própria
presidente para vir interferir nos nossos assuntos internos. Há várias organizações
estrangeiras tentando interferir na soberania interna do Brasil, cujos cidadãos são
capazes de resolver seus problemas. Por exemplo: que é capaz de resolver s
assunto dos autos:
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A entidade CLACAI, ato 157, juntada de procuração, é sediada em Lima,
no Peru, conforme consignado no instrumento:

Portanto, a entidade CLACAI com sede em LIMA, PERU deverá ser
excluída, por não poder participar do processo, conforme previsto no Código de
Processo Civil.
A entidade International Women’s Health Coalition tem sede em NOVA
IORQUE, conforme procuração juntada nos autos, ato 240:

Assim, a entidade INTERNACIONAL WOMEN’S HEALTH COALITION
com sede em NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, deverá ser excluída,
por não poder participar do processo, conforme previsto no Código de Processo
Civil.
Não somente as entidades estrangeiras integrantes do processo devem
ser excluídas. Todos os expositores estrangeiros devem ser excluídos, a saber:
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As entidades estrangeiras estão proibidas de atuar em processo
brasileira.
O cuidado para a não-intervenção de entidades estrangeiras se reflete
até mesmo em casos de homologação de sentença estrangeira.
A E. Corte brasileira, precisa examinar se não contém manifesta ofensa
à ordem pública, o que encerra em seu conceito também os bons costumes, a teor
do artigo 963, VI:
Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão:
I - ser proferida por autoridade competente;
II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia;
III - ser eficaz no país em que foi proferida;
IV - não ofender a coisa julgada brasileira;
V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista
em tratado;
VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública.
Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-seão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962, § 2o.
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Dessa forma, no caso vertente, entidades estrangeiras imbuídas das
realidades e vontade do povo de seus respectivos países de origem não devem e
não podem ter influência no país destinatário através de processo judicial sob pena
de mácula à soberania nacional manifestada por meio dos representantes eleitos
pelo povo.
Neste sentido, cumpre dizer que até mesmo para a admissão de
tratados internacionais, há um critério rigoroso para que possa produzir efeitos
jurídicos no Brasil.
Primeiro são feitas as negociações diplomáticas e firmado o tratado
pelo Chefes de Estado dos países signatários. Depois, para entrarem em vigor no
Brasil, os tratados precisam de aprovação da Câmara Federal, do Senado Federal e
receber o Decreto Presidencial, ou seja, passa pelas duas esferas legislativas e pelo
executivo, para se avaliar a existência ou possibilidade de mácula à soberania
nacional.
Assim há flagrante rigor na influência externa e admitir a participação
de tais entidades internacionais que desconhecem a realidade, vontade e
soberania do povo brasileiro é contrariar um dos fundamentos mais importantes
da República.

Mais de 18 milhões de dólares para legalizar o aborto no
Brasil, via judiciário.(Marlon Madalena – ANEXO)
A pesquisa meticulosa e fundamentada nas fontes indicadas no
trabalho, produzida por Marlon Madalena, mostram a interligação entre a maioria
das entidades a serviço da descriminalização do aborto, que receberam essa
quantia enorme de dinheiro para trabalhar nessa finalidade. A pesquisa apontou os
valores abaixo:
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Uma grande parte das entidades listadas na ADPF 442 têm
financiamento de organizações internacionais para atuarem pela descriminalização
do aborto, no Brasil.
A Constituição Federal deve ser respeitada. Dessa forma, o processo
poderá ser extinto ou determinada a exclusão de todas as entidades
internacionais, sediadas no exterior, participantes dos autos ou fora deles, como
expositores.
VIII – DA EMENDA CONSTITUCIONAL nº 95 e da Lei Federal 13.655, de
25 de abril de 2018 – DA NECESSIDADE DA INDICAÇÃO DA FONTE DE
RECURSOS
A legislação atualizada não permite, nas áreas administrativas,
legislativas ou judiciais, a produção de decisões abstratas, que não indiquem a fonte
de recursos para a cobertura dos custos de suas execuções.
A Emenda Constitucional 95 fixou regras orçamentárias para todos os
poderes, impedindo o crescimento de forma desordenada. Também estabeleceu a
responsabilidade fiscal pela destinação dos recursos.
Qualquer lei, qualquer
decisão que demandar recursos deverá indicar a fonte de pagamento.
O DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942, atualizado pela
Lei 13.655, de 2018, determina que as decisões judiciais precisam prever a
repercussão que tenham na economia do País e a fonte de onde se originará a
receita para cobrir os custos:
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Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida
imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar
a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá
indicar
de
modo
expresso
suas
consequências
jurídicas
e
administrativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o
caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e
equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos
atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam
anormais ou excessivos. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
A omissão da participação dos Ministérios provocará a nulidade da
sentença, em face das novas regras introduzidas pela recentíssima LEI FEDERAL Nº
13.655, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Os Estados Unidos da América, de onde vêm algumas das entidades
estrangeiras, apontam para um genocídio de 50 (CINQUENTA) MILHÕES de
americanos. O resultado: o país está deixando de ter sua população com origem
anglo-saxônica para se transformar num país latino ou hispânico.
No caso em tela, a sentença provocará enorme demanda de recursos na
área da Saúde e da Previdência Social, necessitando de um planejamento a longo
prazo, a ser feito pelo Ministério do Planejamento, da Fazenda e da própria
Previdência.
As partes que defendem a descriminalização do aborto estimam em
1.000.000, um milhão, de abortos clandestinos por ano.
Nos próximos 50 anos, o Brasil se igualará aos EUA, onde se afirma que,
nas últimas cinco décadas, aconteceram 50.000.000, cinquenta milhões de abortos.
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A absorção dos custos decorrentes do atendimento médico, retornos,
assistência psicológica, afastamento do trabalho e permanência na Previdência e
demais consequências do ato cirúrgico precisam ser dimensionadas e fornecida a
fonte governamental para esse custeio.
Doravante, a sentença abstrata será nula, se não apontar os custos e as
fontes de custeio.
Assim, o processo não poderá prosseguir sem a participação dos
Ministérios do Planejamento, da Fazenda, da Saúde e Previdência Social, para que
estabeleçam os custos para o atendimento de 1.000.000 de abortos clandestinos e
programem a fonte de custeio, para ficar consignado em eventual sentença de
procedência dos pedidos do autor.

IX – DA TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
O artigo 37, caput, da Constituição Federal, determina que todos os
atos devem obedecer, entre outros, o princípio da publicidade:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
O artigo 11, do Código de Processo Civil, reverbera a exigência da
publicidade, sob pena de nulidade:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Existe um brocardo jurídico sempre lembrado nas sentenças judiciais:
“quod non est in actis non est in mundo”.
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A decisão de fls. 325 e seguintes dá a entender que foram registradas,
no email adpf442@stf.ju.br, as indicações de 187 representantes de organizações
não-governamentais, entidades da sociedade civil e institutos específicos, mas não
publica quais foram elas, para conhecimento público e das partes. Da mesma
forma, menciona que foram 150 indicações de pessoas físicas, mas também não diz
quais foram, v.g:

Nos autos, participando como amici curiae estão catalogadas 44
(quarenta e quatro) partes – planilha anexa - das quais 36 (trinta e seis) não são
partes de governos. Das 36, somente 8, incluindo o partido PSC, são entidades nãogovernamentais, associações civis ou institutos contrárias à descriminalização do
aborto.
Todas as partes esperavam tomar conhecimento das indicações, para
poderem tomar as providências que julgassem cabíveis.
A E. Corte, juntamente com a decisão sobre a escolha, se esqueceu de
publicar todas as indicações feitas.
O resultado da escolha para a audiência, dentre os peticionários
existentes na ADPF foi o seguinte: somente 3 (três) – UJUCASP, ANAJURE e CNBB
tiveram seus indicados admitidos para a audiência pública. Das outras 28, a favor da
liberação do aborto, foram aceitos 17 (dezessete) indicados.
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Como sempre acontece nesses casos, há grupos interessados na
matéria que se organizam - há notícias de outros casos que até criam robôs - para
enviar e-mails e conseguir alcançar o seu objetivo.
No caso em tela, conforme trabalho elaborado por Marlon Madalena, o
grupo atuante a favor do aborto tem vínculos internacionais, recebendo verbas para
difundir e descriminalizar o aborto.
A Justiça é um baluarte na publicidade de seus atos. Um erro material,
um esquecimento, não pode prejudicar as partes. Os processos físicos sempre
ficaram à disposição dos advogados, das partes e do público, excetuando-se os casos
que exigem segredo de justiça.
No caso da escolha dos expositores, é claro que houve o esquecimento
da publicação. As partes precisam tomar conhecimento das indicações e de quem
as fez para ajudar na escolha dos expositores.
É claro que não se vai intercalar todas as petições protocoladas no
email indicado diretamente dentro do processo, mas um encartado à parte pode ser
anexado aos autos principais, como acontecem com os incidentes e a juntada de
muitos documentos.
Diante desse quadro, há a necessidade de se adequar as inscrições e
torna-las públicas, em observância ao disposto nos artigos 37 da CF e 11 do CPC,
com a formação de um encartado ou volume, com as transcrições e ou cópias das
indicações feitas através do email adpf442@stf.ju.br, para que as partes tomem
conhecimento de todas delas.
X – DO EQUILÍBRIO OU PARIDADE PROCESSUAL - DISTRIBUIÇÃO DE
TEMPOS
O Código de Processo Civil, no seus artigos 7º e 131, I, asseguram a
paridade e a igualdade de tratamento entre as partes, v.g.:
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de
direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à
aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo
contraditório.
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Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
A paridade e a igualdade de tratamento das partes no processo
envolvem todo o complexo de atos processuais, inclusive nas audiências e perícias.
No Tribunal do Júri, por exemplo, o artigo 477 do CPP fixa tempo igual para ambas
as partes:
Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para
cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. (Redação dada pela
Lei nº 11.689, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a
distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de
forma a não exceder o determinado neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.689, de
2008).
No caso de mais de um acusador ou defensor, o tempo é dividido entre
eles. No caso destes autos, analogamente, deve ser observado o mesmo critério.
A E. Corte determinou o tempo de 20 (vinte) minutos para cada
expositor. Com absoluta certeza, diante do volume de indicações e decisões a serem
tomadas, a Corte não observou o cálculo de tempo para as partes.
A relação de expositores apresenta 3 (três) pela improcedência da ação,
que terão a disponibilidade de 60 (sessenta) minutos e 17 (dezessete) expositores
pela procedência da ação, com (17x20=340) 340 (trezentos e quarenta minutos)
de exposição.
No caso, devido ao erro material na contagem do tempo, não se
observou que um tempo é 5,67 (cinco vírgula sessenta e sete) vezes mais que o
outro.
No Tribunal do Júri seria um massacre se uma das partes, acusação ou
defesa, tivesse um tempo tão diferente para se manifestar. É claro que essa E.
Corte Maior não permitirá que um erro material cause essa imensa disparidade
nestes autos ou noutro qualquer.
O equilíbrio processual está na definição de um tempo único, para as
duas teses, a favor ou contra a descriminalização do aborto, que poderão dividí-lo
entre os vários atores.
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XI – DAS REGRAS DE ADMISSÃO PARA A AUDIÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO – DISPARIDADE DE TRATAMENTO PROCESSUAL
Conforme mencionado no capítulo acima, as partes devem ser tratadas
com igualdade no processo. Na decisão datada de 02.04.2018, essa E. Corte
estabeleceu as regras de admissão dos expositores, no item 15, a saber:

Pelas regras fixadas, cada entidade deveria indicar o expositor e
informar sobre quais itens do edital ele iria fazer sua explanação, dentre os
elencados pela E. Corte:

O IDFV cumpriu as regras e atendeu aos requisitos exigidos indicou o
seu procurador, mas não teve seu indicado habilitado para a audiência pública.
Outros participantes da ADPF, que não cumpriram as regras e não
atenderam aos requisitos exigidos, nem mesmo indicaram expositor, tiveram
autorização para indicar alguém no futuro.

Temos nesse grupo seis entidades que foram autorizadas, ao arrepio
das regras fixadas, a indicar seis expositores - “(Expositores (as) a serem
indicados(as);”
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A disparidade de tratamento processual é patente. Ao mesmo tempo
que são impostas regras e requisitos, autoriza-se quebra delas por razões
desconhecidas.
O processo é um instrumento estatal para resolver conflitos entre os
cidadãos. Exige integridade e coerência nas decisões, que não podem ser
conflituosas nem surpreenderem, nem tratarem disparmente as partes. A esse
respeito, os artigos 7, e 139 e do CPC, conforme anotado anteriormente, e nos arts.
10 e 926, idem CPC:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente.
O IDFB aguardava a publicação das indicações feitas pelas entidades
integrantes do processo e, também, que todas cumprissem as regras estabelecidas.
As entidades acima mencionadas não cumpriram as regras e foi-lhes facultada a
oportunidade de indicar expositores no futuro.
Há uma brutal desigualdade de tratamento que precisa ser corrigida.
XII – DA ESCOLHA DOS EXPOSITORES – PRERROGATIVA DA PARTE

Pág. 20 – Acórdão da ADPF 54

Normalmente, nos processos, o magistrado profere o despacho
saneador e fixa os pontos controvertidos da lide.
No despacho saneador e organizador do processo, o douto juízo pode e
deve fixar os pontos controvertidos da lide, v.g.:
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Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em
decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória,
especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou
solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna
estável.
Não houve despacho saneador e organizador do processo, como o
ocorrido na ADPF 54.
No caso de não ter capacidade técnica para resolver as questões
delimitadas, o julgador pode nomear um perito, para auxiliá-lo nesse sentido. E as
partes pode indicar peritos assistentes.
No próprio site dessa E. Corte está consignada a Emenda Regimental
29/2099, que expõe quando é possível a oitiva de autoridades, mas não estabelece
que a Corte pode escolher os expositores das partes:
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, as audiências públicas foram
regulamentadas pela Emenda Regimental 29/2009, que atribuiu competência ao
Presidente ou ao Relator, nos termos dos arts. 13, XVII, e 21, XVII, do Regimento
Interno, para “convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com
experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário
o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de
interesse público relevante” debatidas no Tribunal. O procedimento a ser observado
consta do art. 154, parágrafo único, do Regimento Interno.
Essa E. Corte pode escolher pessoas, peritas em determinadas
matérias, para ouvir em audiência. E as partes também escolhem quem vai falar em
seus nomes ou representás-las.
No caso dos autos, essa Egrégia Corte não cumpriu o determinado no
artigo 357 do CPC e está escolhendo quem pode falar pela parte.
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Salvo melhor juízo, não existe a hipótese de o juízo escolher quem vai
se manifestar nos autos pelas partes. Cabe às partes se manifestar sobre os pontos
controversos, apenas isso.
XIII – DA LEGISLAÇÃO IMPEDITIVA DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO
ABORTO
Para o deferimento do pedido de descriminalização do aborto, a E.
Corte teria de verificar a implicação sobre toda a legislação protetiva e vigente do
direito à vida desde a concepção. O V. Acórdão da ADI 3510 afirma que “...a
potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritória o bastante para
acobertá-la, infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou frívolas de
obstar sua natural continuidade fisiológica”:
Págs. 3-4 – 136/137 - Acórdão da ADI 3510:

Os pedidos do autor se fundam na frívola e leviana irresponsabilidade
sexual: o bebê da gravidez inesperada, surgida do ato sexual consentido, é o
último empecilho para o “amor absolutamente livre”.
A legislação vigente, constitucional e infraconstitucional, como se
verificou acima e se verá neste capítulo, impede a procedência do pedido do autor,
a saber. E no caso de procedência do pedido do autor, muitas delas, já bastante
controversas, precisarão ser acrescidas ou interpretadas com a inserção da
expressão “após doze semanas”:
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XIII.1 - – Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, que determinou os efeitos de
Emenda Constitucional aos Tratados Internacionais, com a aprovação da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica;
Constituição Federal
Artigo 5º...
§3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
XIII.2 – Parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal: “Todo poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição”;
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
XIII.3 – Artigo 103, §2º., da Constituição Federal;
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória
de constitucionalidade:
§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva
norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em
trinta dias.
XIII.4 - Art. 5º, caput da Constituição Nacional: “após doze semanas de gestação”:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à
vida após doze semanas de gestação, ...”
XIII.5 - Art. 6º da Constituição Brasileira: “após doze semanas de gestação”-
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“São direitos sociais a proteção à maternidade, a saúde, a alimentação, à assistência
aos desamparados e a previdência social, após doze semanas de gestação, e à
infância, ao lazer, transporte, trabalho, lazer e à segurança, na forma desta
Constituição;
XIII.6 - Art.7º, inciso XVIII, da CF: “após doze semanas de gestação”

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XVIII - licença à gestante, após doze semanas de gestação, sem prejuízo do emprego
e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XIII.7 – Art.196 da Constituição Federal: “após doze semanas de gestação”
Art. 196. A saúde, após doze semanas de gestação, é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

XIII.8 - Art. 197 da Constituição Federal: após doze semanas de vida do nascituro
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, após doze semanas
de vida do nascituro, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.
XIII.9 – Art. 227 da CF: “após doze semanas de gestação”
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado, após doze semanas de vida,
assegurar ao nascituro e à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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XIII.10 - Art. 2º do Código Civil: substituição da expressão “desde a concepção” para
“após doze semanas da concepção”:
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei
põe a salvo, após doze semanas da concepção, os direitos do nascituro.

XIII.11 - Art. 391 da Consolidação das Leis do Trabalho: “após doze semanas de
gestação”
Art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da
mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de
gravidez, após doze semanas de gestação.

XIII.12 – Art. 391-A da Consolidação das Leis do Trabalho: “após doze meses de
gestação”
Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de
trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado,
garante à empregada gestante, após doze meses de gestação, a estabilidade
provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
(Incluído pela Lei nº 12.812, de 2013)

XIII.13 – Art. 5º, inciso XLV, da CF: “exceto se a vítima tiver menos de doze
semanas de gestação” - neste caso, se o bebê é condenado à morte, ele é a vítima
do evento criminoso que estará pagando a pena, portanto, a pena ultrapassa a
pessoa do condenado
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto se a vítima tiver
menos de doze semanas de gestação, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores
e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XIII.14 - Art. § 7º, do Art. 9º, da Lei 9.434/1997: alteração de texto ou revogação do
§ 7º
Art. 9o É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos,
órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes
em cônjuge ou parentes consangüíneos até o quarto grau, inclusive, na forma do §
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4o deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial,
dispensada esta em relação à medula óssea.
(Redação dada pela Lei nº
10.211, de 23.3.2001)
§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo,
exceto quando se tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de
medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao feto.
XIII.15 - DECRETO Nº 9.175, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 – revogação do §8º do
art.29
Art. 29. Somente será permitida a doação referida nesta Seção quando se tratar de
órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos, células e partes do corpo cuja retirada
não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua
integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e de
sua saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável.
(...)
§ 8º A gestante não poderá doar órgãos, tecidos e partes de seu corpo, exceto
medula óssea, desde que não haja risco para a sua saúde e a do embrião ou do feto.
XIII.16 – Art. 2º da Lei 11.804, de 5 de novembro de 2008 – modificação para a
retirada da expressão “da concepção”
Art. 2o Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes
para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela
decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial,
assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto,
medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a
juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.
DAS MATÉRIAS DE MÉRITO
XIV – DO BALIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTIDA - ATO
260
Na decisão monocrática, ato 260 de 07.06.2018, a relatoria do feito
fixou a controvérsia nos seguintes argumento do autor:
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Posto isso, torna-se necessária a contestação, ponto por ponto, dos
argumentos utilizados pelo autor, o que será feito nos capítulos seguintes.
XV – DAS ESTATÍSTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – FALTA DE SAÚDE
PÚBLICA – PERDAS DE 250.000 VIDAS POR ANO – DESPREZO PELA
VIDA HUMANA
Neste feito, o autor mostra o desprezo que tem pela vida humana. Em
vez de buscar soluções para impedir as mortes evitáveis de 250.000 (duzentos e
cinquenta mil) vidas por ano, está propondo mais mortes.
A razão principal é a liberação do sexo irresponsável, cujo último
empecilho é o bebê surgido na gravidez inesperada, decorrente do ato sexual
consentido. A gravidez indesejada está tipificada na lei, não é decorrente de ato
sexual consentido, mas de ato sexual forçado.
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Os números registrados pelo Ministério da Saúde são eloquentes: as
mortes por gravidez que terminam em aborto, 369, correspondem a 0,0468% das
mortes evitáveis, 787.122 – falta de saúde pública -, dos brasileiros e brasileiras.
As mortes por gravidez que terminam em aborto, 369, correspondem a
0,28% das mortes evitáveis, 130.195 – falta de saúde pública – de menores de 5
anos.
As mortes por gravidez que terminam em aborto, 369, por causas
diversas (hipertensão, hemorragia, etc...), correspondem a 0,0222% das mortes de
mulheres (sexo feminino), 1.659.104.
Ano

2014
2015
2016
Totais

Total
Nascimentos

Total Mortes

Total
Mortes
Mulheres

2.979.259
3.017.668
2.857.800
8.854.727

1.227.039
1.264.175
1.309.774
3.800.988

532.362
554.383
572.359
1.659.104

Mortes
Evitáveis
0 a 74
anos
254.152
261.738
271.232
787.122

Mortes
Evitáveis
0 a 5 anos
44.537
43.096
42.562
130.195

Mortes
Gravidez
termina em
aborto
121
121
127
369

Datasus - http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvuf.def totais de nascimentos
Datasus - http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def - total de mortes/ mortes de
mulheres / gravidez que termina em aborto / mortes evitáveis de 0 a 74 e de 0 a 5 anos

Essa E. Corte não pode se deixar iludir por programas ideológicos partidários,
absolutamente contrários à vida humana.
XVI – DOS OBJETIVOS DO AUTOR: SEXO IRRESPONSÁVEL – LIBERAÇÃO
DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – EXCULPAÇÃO DO ESTUPRADOR –
PENA DE MORTE PARA O INOCENTE
Infelizmente, o planeta teve grandes carrascos da humanidade, como
Joseph Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, Fidel Castro que, segundo historiadores,
assassinaram 100 milhões de humanos, e, o mais famoso, Adolf Hitler, que matou
mais 6 milhões, em busca da “perfeição da raça ariana”. Foram-se, mas deixaram a
ideologia da morte, ainda defendida por muitos seguidores deles.
Por outro lado, em 1974, o Relatório Kissinger apontava o medo do
crescimento populacional e da fome no planeta, o que não mudou nada com a
adoção do aborto noutros países, inclusive EUA.
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Atualmente a base dos pedidos do autor estão fundamentadas em duas
vertentes: uma é a do sexo descompromissado e sem responsabilidade e a outra
de eliminar as responsabilidades dos homens, das famílias e do Estado e extinguir as
penas dos criminosos.
Na vertente da busca da liberdade sexual absoluta ainda existe um
único empecilho, que é a gravidez inesperada. A solução buscada é matar o
empecilho, a coisa que atrapalha, o bebê gerado no ato sexual consentido e de
pleno gozo.
Na outra vertente está
eliminação das responsabilidades dos
envolvidos e a extinção da pena do criminoso, para que ele fique livre, leve e solto, e
continue praticando os crimes contra outras mulheres, meninas ou adultas, como
quer o Estado do Pará, com sua proposta assustadora:
Ato 179 – Pet. 66.960/2017 – Pág. 04:
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O Estado do Pará tem o conhecimento da existência de situação de
violência em que vivem as paraenses e dos inúmeros crimes de estupro. Também
sabe quem são os autores, mas não toma nenhuma providência social ou penal para
reduzir o problema e impedir a continuidade delitiva.
E vem pedir a concordância dessa Egrégia Corte para:
•

a liberação geral para a prática dos estupros;

•
a extinção da pena dos criminosos, para que continuem a praticar
livremente os seus crimes;
•
a manutenção das meninas e mulheres subjugadas aos
criminosos e praticando abortos para poder satisfazê-los, e
•
a condenação à morte dos inocentes bebês gerados nesses
estupros, muitos dos quais incestuosos, conforme o relato.
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Concluindo, os pedidos formulados neste feitos são de duas ordens: i)a
autorização dessa E. Corte para o sexo consentido irresponsável e ii) a eliminação
das responsabilidades dos envolvidos e do cometimento de crimes de estupro, sem
pena para o criminoso e com a pena de morte para o inocente bebê em gestação.
XVII – DA ADPF 54 - DIFERENÇA ENTRE BEBÊ ANENCÉFALO E BEBÊ
SAUDÁVEL – Pílula do Dia Seguinte – INÍCIO DA VIDA - PACTO DE SAN
JOSÉ DA COSTA RICA – ART. 4º - MOMENTO DA CONCEPÇÃO
Na ADPF 54 – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 54, alguns ministros do STF decidiram pela liberação da eliminação dos fetos
anencefálicos:
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação
para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a
interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124,
126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal, contra os votos dos Senhores
Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello que, julgando-a procedente,
acrescentavam condições de diagnóstico de anencefalia especificadas pelo Ministro
Celso de Mello; e contra os votos dos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e
Cezar Peluso (Presidente), que a julgavam improcedente. Ausentes,
justificadamente, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Dias Toffoli. Plenário,
12.04.2012. Acórdão, DJ 30.04.2013.
No V. Acórdão da ADPF 54, o eminentíssimo Ministro Marco Aurélio
Melo Foi enfático ao a situação daquele feito, que tratou do aborto de um bebê
sem cérebro, para eventual processo onde se discutiria a eliminação da vida de um
bebê saudável.
Naquela oportunidade, os cientistas procuravam fixar o tempo de
formação do cérebro e se ele iria se o cérebro iria se desenvolver. Portanto, era
relevante saber se o cérebro se formaria.
Neste processo, o autor e demais partidários da descriminalização
querem eliminar uma vida saudável. O debate é se o cérebro vai ou não se formar.
O debate é sobre o dia do início da vida. Escreveu o Min. Marco Aurélio Melo:
Pág. 33 do V. Acórdão:
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Ou seja, iniciada na concepção a vida do bebê o seu cérebro não se
desenvolve, impossibilitando que a vida continue após a sua saída do útero da mãe.
Acrescentou o excelentíssimo Ministro Marco Aurélio:
Pág. 48 do Acórdão da ADPF 54:

Pág. 50 do Acórdão da ADPF 54:

Neste feito não se trata da impossibilidade de vida, nem de deficiências
físicas e malformações. Trata-se de bebê saudável, razão pela qual é imaginável
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falar-se em proteção à vida desde a concepção, pois ele se tornará uma criança, um
adolescente, um adulto e um idoso, até chegar à morte natural.
No caso dos autos, o objetivo do PSOL é eliminar bebês saudáveis.
Dentro dessa perspectiva, não se discute mais quando será formado o cérebro, a
coluna, o dedão do pé ou outro órgão do corpo humano.
Discute-se a VIDA SAUDÁVEL e o DIA DE INÍCIO DA VIDA. E o autor
pretende dar à mulher, com a aquiescência dessa Suprema Corte, o DIREITO AO
VEREDITO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA VIDA SAUDÁVEL NASCIDA EM SEU VENTRE,
não importa sob qual formato ou nome que a medicina queira dar, e, decidir
também, sobre os reflexos individuais e coletivos advindos dessa tentativa de
eliminar o homo brasiliensis1, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
Não há nenhuma dúvida sobre o momento em que se inicia a vida
humana. A vida tem início em até 48 (quarenta e oito horas depois do ato sexual
entre o homem e a mulher). Daí a razão da pílula do dia seguinte, consoante
informação do fabricante, NEOQUÍMICA2:

Portanto, não haveria a pílula do dia seguinte – nome científico
levonorgestrel – SE NÃO HOUVESSE O INÍCIO DA VIDA NO DIA SEGUINTE AO DA
RELAÇÃO SEXUAL.
Conclui-se que a interpretação e pretensão de adotar a ADPF 54 como
base para justificar a eliminação de uma vida saudável está totalmente
equivocada, razão pela qual a ação deve ser rejeitada.

1

Escritor Carlos Heitor Cony - https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/3/24/opiniao/6.html

2

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5470732015&pIdAnexo=2695572
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XVIII – DA ADI 3510 – FERTILIZAÇÃO IN VITRO-EXTRACORPÓREA CURA DE ENFERMIDADES – HIGIDEZ FÍSICO MENTAL - 5 a 14 DIAS
APÓS FECUNDAÇÃO IN VITRO
O questionamento da Lei de Biossegurança foi o objeto da ADI 3510.
Tratam-se de “células-tronco embrionárias”, desenvolvidas laboratorialmente in
vitro e não espontaneamente “in vida”.
O tempo máximo para utilização das células-tronco embrionárias gira
em torno de 5 (cinco) a 14 (quatorze) dias, após a fecundação do óvulo. Tempo
curtíssimo para auxiliar nas curas das pessoas se consideradas as 12 (doze)
semanas que o autor pretende para aplicar a pena de morte ao bebê em gestação.
E o objetivo da lei é proporcionar melhorias na vida e não eliminar
vidas. Absolutamente contrário ao debate deste feito, conforme anotado no V.
Acórdão:
Pag. 1 / 134 – Acórdão – ADI 3510

A Lei de Biossegurança “não veicula autorização para extirpar do corpo
feminino este ou aquele embrião” e “Não se cuida de interromper a gravidez
humana, pois dela aqui não se pode cogitar”.
Além disso, o Exmo. Ministro Celso afirma que “a controvérsia
constitucional em exame não guarda qualquer vinculação com o problema do
aborto”, e “A potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritória
o bastante para acobertá-la infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas
ou frívolas de obstar sua natural continuidade fisiológica” :
Pag. 5 / 138 – Acórdão – ADI 3510:
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Págs. 3-4 – 136/137 – Acórdão ADIN 3.510

Diferentemente do nascimento da vida saudável no útero, ao embrião
in vitro não é garantido o direito a um útero. Igualmente ao nascimento da vida
humana saudável no útero, a vida fecundada in vitro também precisa de um útero
para se desenvolver.
Há uma gama enorme de métodos contraceptivos: pílula
anticoncepcional, pílula do dia seguinte, DIU, Método Billings, laqueaduras,
vasectomias e outros conhecidos pela ciência médica.
Não é a necessidade de sexo livre e irresponsável que justificará a
permissão do aborto do inocente. E, como se verá no capitulo próprio, há dezenas
de normas, constitucionais e infraconstitucionais que impedem essa leviandade ou
frivolidade seja permitida.
Por outro lado, para que o ser humano se desenvolva, há a necessidade
da fecundação do óvulo e do útero, para seu crescimento, mesmo fecundado “in
vitro”:
Pag. 6 / 139 – Acórdão – ADI 3510

A ovelha Dolly, que viveu seis anos e foi abatida por causa de uma
infecção pulmonar incurável, também precisou ser gestada num útero. Sem o útero
não há vida humana (neste momento).
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Aqui, já se pode constatar que o bebê nascituro não faz parte do corpo
da mulher. A mulher pode gestar vários bebês, desde que tenha o útero sadio. Se
for submetida a uma histerectomia, ou seja, tiver retirado o seu útero, este
realmente parte de seu corpo, não poderá procriar mais.
Mais uma vez o autor está equivocado em sua interpretação. Mesmo
que o V. Acórdão recebesse uma interpretação imensamente elástica, não serviria
fundamentar uma ação para descriminalizar o aborto.
A ADI 3510 não aprova o aborto, em nenhum instante, mas trata,
somente, da Lei de Biossegurança, que permite a cura e a melhora da vida das
pessoas deficientes, com malformações ou doenças curáveis e não da eliminação
da vida delas.
XIX – DO HABEAS CORPUS nº 124.306-STF – TRANSFORMAÇÃO EM
ADPF
O habeas corpus que libertou os acusados dos crimes a eles imputados
representa uma decisão sui generis. O pedido bastante claros, era para a libertação
dos acusados com base no artigo 312 do Código de Processo Penal e não
descriminalização do aborto.
O antecedente do HC do STF foi o HABEAS CORPUS Nº 290.341 - RJ
(2014/0053426-9), julgado no Superior Tribunal de Justiça, competente para o
objetivo do remédio heroico, o qual produziu a seguinte decisão:

Rua Piauí, 347 – Vila Rosália – Guarulhos – SP – CEP: 07072-210 –Fone: (11) 4307-8555

-

Página 44 de 63

O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça foi rejeitado
por duas razões jurídicas: a impossibilidade da substituição do recurso especial
cabível pelo habeas corpus e a gravidade do delito, que não permite a libertação do
acusado.
O caso estava encerrado no Superior Tribunal de Justiça. Não cabia
outro habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Daí a afirmação do relator,
Exmo. Ministro Roberto Barroso, da impossibilidade do recurso: “1. O habeas corpus
não é cabível na hipótese.”
Mesmo sendo incabível, o Exmo. Ministro continuou com o
julgamento Habeas Corpus nº 124.306-RJ, que pedia unicamente a libertação dos
acusados.
Então, 1ª Turma do STF, baseada no voto do Min. Luís Roberto Barroso,
liberou os aprisionados e estabeleceu que o aborto até o 3º (terceiro) mês, ou
12(doze) semanas de gravidez, com estes dizeres (grifos nossos):
O MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA
DECRETAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DO ABORTO
NO CASO DE INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NO PRIMEIRO TRIMESTRE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não é cabível na hipótese. Todavia, é o caso de concessão da
ordem de ofício, para o fim de desconstituir a prisão preventiva, com base em duas
ordens de fundamentos.
2. Em primeiro lugar, não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão
cautelar, a saber: risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Os acusados são primários e
com bons antecedentes, têm trabalho e residência fixa, têm comparecido aos atos
de instrução e cumprirão pena em regime aberto, na hipótese de condenação.
3. Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos
próprios arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para
excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação
efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos
direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade.
4. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os
direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a
manter uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve conservar o
direito de fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante,
que é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e à
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igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação
plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria.
5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres.
É que o tratamento como crime, dado pela lei penal brasileira, impede que estas
mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema
público de saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como
consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves e óbitos.
6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por
motivos que se cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação para
proteger o bem jurídico que pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir
impacto relevante sobre o número de abortos praticados no país, apenas
impedindo que sejam feitos de modo seguro; (ii) é possível que o Estado evite a
ocorrência de abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a
criminalização, tais como educação sexual, distribuição de contraceptivos e amparo à
mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em condições adversas; (iii) a medida
é desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de saúde
pública e mortes) superiores aos seus benefícios.
7. Anote-se, por derradeiro, que praticamente nenhum país democrático e
desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro
trimestre como crime, aí incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá,
França, Itália, Espanha, Portugal, Holanda e Austrália.
8. Deferimento da ordem de ofício, para afastar a prisão preventiva dos pacientes,
estendendo-se a decisão aos corréus.
O habeas corpus dos mesmos réus, com o mesmo objetivo de deixar a
cadeia havia sido examinado no Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, era
incabível o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal.
A 1ª Turma do STF, composta pelos ministros Marco Aurélio,
presidente, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso transformou um habeas
corpus incabível numa ADPF.
No recurso, o impetrante reclamava da impossibilidade de sua
permanência na prisão por ter trabalho e residência fixos e ter bons antecedentes e
do rigorismo na aplicação do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme
anotado nos itens 1 e 2 da ementa:
1. O habeas corpus não é cabível na hipótese.
2. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que não estão presentes os
requisitos necessários para a decretação de prisão preventiva, nos termos do art.
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312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, sustentam que: (i) os pacientes são
primários, com bons antecedentes e têm trabalho e residência fixa no distrito da
culpa; (ii) a custódia cautelar é desproporcional, já que eventual condenação
poderá ser cumprida em regime aberto; e (iii) não houve qualquer tentativa de fuga
dos pacientes durante o flagrante. Daí o pedido de revogação da prisão preventiva,
com expedição do alvará de soltura.
Se o Habeas Corpus era incabível, ele deveria ter sido extinto de plano.
Se o pedido se refere a um tema, no caso a impropriedade da permanência na
prisão pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal, o julgado deveria
se restringir ao pedido formulado pelos acusados.
Além de ser incabível, “por inadequação da via processual”, como
declarado pela 1ª Turma do próprio tribunal, o Habeas Corpus foi transformado
numa ADPF, conforme texto do voto:
Nos termos da jurisprudência majoritária desta Primeira Turma (HC 109.956, Rel.
Min. Marco Aurélio; HC 128.256, Rel. Min. Rosa Weber), nessa hipótese, o processo
deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual. Nada
obstante isso, em razão da excepcional relevância e delicadeza da matéria, passo a
examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
Daquele julgamento em diante, a decisão abriu um perigoso
precedente a ser aplicado em todos os processos.
Mesmo sendo incabível a via eleita, mesmo inexistindo os pleitos nas
petições dos autores ou réus, os julgadores estarão obrigados a examinar a
“relevância e delicadeza da matéria” e decidir coisa diversa dos pedidos das partes
e até transformar qualquer processo numa ADPF – art. 102, I, “a” da CF – e declarar
a inconstitucionalidade de norma ou lei federal, estadual ou municipal.
Em face das circunstâncias acima expostas, a decisão sui generis
proferida no HC –STF nº 124.306-RJ não pode servir de parâmetro para sustentar o
pedido do autor de descriminalização do aborto.

Rua Piauí, 347 – Vila Rosália – Guarulhos – SP – CEP: 07072-210 –Fone: (11) 4307-8555

-

Página 47 de 63

XX – DA GRAVIDEZ INESPERADA E DA GRAVIDEZ INDESEJADA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A PATERNIDADE RESPONSÁVEL DIREITO AO PRÓPRIO CORPO
Primeiramente, é necessário fazer a distinção entre gravidez inesperada
e gravidez indesejada.
O autor alega que a gestação de um bebê, surgido numa relação
consentida, numa noite de sexo caloroso, portanto uma gravidez inesperada,
apesar das inúmeras formas de prevenção existentes, fere a dignidade da mulher.
A gravidez indesejada é decorrente de ato sexual forçado, conforme
prescreve o artigo 213 do Código Penal:
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
Ou, ainda, a gravidez indesejada está caracterizada no inciso III, do
artigo 7º, da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a denominada Lei Maria
da Penha:
7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força;
Por fim, a gravidez indesejada já está prevista no Código Penal,
permitindo o abortamento, consoante o artigo 128:
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: (Vide ADPF 54)
Aborto necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.
Segundo, há o seguinte questionamento: a dignidade da mulher está na
geração das vidas humanas existentes no planeta Terra ou no extermínio das vidas
antes de nascerem?
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A mãe de Cristiano Ronaldo, famoso jogador premiado sete vezes
como o melhor do mundo, que confessou ter pensado em abortá-lo por questões
econômicas, é indigna porque o trouxe ao mundo?3
Ao impedir o abortamento recomendado pelos médicos, a mãe de
Andrea Bocelli é uma mulher indigna!4
A mãe da ex-deputada federal e Ministra Fátima Pelaes, estuprada
dentro da cadeia e mesmo assim não fez o aborto, é uma mulher indigna?5
A dignidade da mulher está na geração da vida e não na sua
eliminação, por razões levianas como a busca do sexo sem compromisse e sem
responsabilidade.
As raízes de uma árvore estão fincadas na terra. Isso não significa que a
árvore é terra. Sem uma semente plantada na terra, não haverá árvore.
Depender do útero da mulher para se desenvolver não significa que o
nascituro faz parte do corpo dela. Sem um esperma para fecundar o óvulo, também
não há bebê.
O bebê não é parte do corpo da mulher. Apenas se aconchega no útero
até a data de sua saída para a luz do mundo.
Os direitos da dignidade da pessoa humana e da paternidade
responsável estão regulados na Lei Federal nº9.263, de 12 de janeiro de 1.996, que
regulamenta o §7º do artigo 226, da Constituição Federal, que trata do
planejamento familiar:
LEI Nº 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996.
Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento
familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.
Constituição Federal:
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
3

http://esporte.ig.com.br/futebol/internacional/2018-05-22/cristiano-ronaldo-mae-aborto.html
https://www.acidigital.com/noticias/medicos-queriam-abortar-andrea-bocelli-por-sua-deficiencia-revela-mae-18489
5
https://www.youtube.com/watch?v=ewVuBQeAagM
4
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Lei 9.263:
Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
(Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de
19.8.1997)
I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco
anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo
mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período
no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da
fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando
desencorajar a esterilização precoce;
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em
relatório escrito e assinado por dois médicos.
§ 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa
manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a
respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua
reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.
§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto
ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas
anteriores.
§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º,
expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por
influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental
temporária ou permanente.
§ 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será
executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método
cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia.
§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do
consentimento
expresso de ambos os cônjuges.
A mulher dispõe de muitos meios, já mencionados nesta peça, para
evitar a gravidez. E a mulher e o homem que participaram da noite tórrida de sexo
devem ser responsabilizados no caso da gravidez inesperada.
Como neste e em tantos outros exemplos: o motorista que é proibido
de dirigir embriagado. Ao fazê-lo embriagado, sabe que coloca sua vida e as das
pessoas que estiverem à sua frente, em veículos ou à pé. Se provocar o acidente,
deverá ser punido.
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No caso da gravidez inesperada, ambos os parceiros sexuais sabem
que há o risco da gravidez. Surgida a gravidez, devem ser responsáveis pelos
alimentos gravídicos e pelo desenvolvimento do nascituro, com o auxílio do
Estado e da família, conforme previsão legal.
Dito isso, conclui-se que: não há indignidade na geração de filhos pela
mulher; o bebê não faz parte do corpo da mulher e a gravidez inesperada não
permite o aborto.
XXI – DO INÍCIO DA VIDA - DIREITO À PROTEÇÃO À VIDA DESDE A
CONCEPÇÃO – TUTELA DA VIDA INTRAUTERINA
No V. Acórdão da ADPF 54, na autorização da interrupção da gravidez
de um anencéfalo foi considerada a impossibilidade de vida: “Em rigor, no outro
lado da balança, em contraposição aos direitos da mulher, não se encontra o direito
à vida ou a dignidade humana de quem está por vir, justamente porque não há
ninguém por vir, não há viabilidade de vida.”
Pag. 54 do Acórdão da ADPF 54

No caso dos autos, temos exatamente o contrário: há o direito à vida e
à dignidade humana de quem está por vir, porque há uma vida saudável.
O debate insano sobre o início da vida não pode prosperar sem se
examinar o dia do nascimento da pessoa humana. O dia do nascimento, que não é a
data do documento do registro civil, é estabelecido pelo ato sexual, entre um
homem e uma mulher, que provoca a fecundação do óvulo feminino pelo esperma
masculino. Essa é a data do nascimento do ser humano.
O Ministro Alexandre de Moraes já nos ensinava isso nos seus livros de
Direito Constitucional, há muito tempo. Na 13ª edição, de 2003, do referido livro,
sua Excelência explica, detalhadamente, o dia do nascimento do ser humano:
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Destaca-se: “O início da mais preciosa garantia individual deverá ser
dado pelo biólogo, cabendo ao jurista, tão somente, dar-lhe enquadramento legal,
pois do ponto de vista biológico a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo
espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. Assim a vida viável, portanto,
começa com a nidação, quando se inicia a gravidez.”
A ação proposta está considerando o ser humano uma coisa até as
doze semanas de vida. O embrião surgido com a fecundação do óvulo é um ser
humano em desenvolvimento.
Assim, a proteção da vida começa no início dela, na fecundação e no
seu desenvolvimento intrauterino.
XX – DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
DEMOGRÁFICA NACIONAL SUSTENTÁVEL

- EXPANSÃO

O Ministro Luís Roberto Barroso se utilizou de várias premissas para
chegar às suas conclusões, as quais podem ser enfrentadas neste capítulo. Disse ele,
no item 4, que:
(...) a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas
existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu
corpo e no seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e à igualdade da mulher, já que
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homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se
respeitar a vontade da mulher nessa matéria.
E acrescentou os últimos argumentos, no item 6 da ementa:
6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por motivos
que se cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o
bem jurídico que pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto
relevante sobre o número de abortos praticados no país, apenas impedindo que
sejam feitos de modo seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de
abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como
educação sexual, distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o
filho, mas se encontra em condições adversas; (iii) a medida é desproporcional em
sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de saúde pública e mortes)
superiores aos seus benefícios.
No julgamento do caso da “vaquejada”, o Ministro Marco Aurélio
trouxe o conflito entre o direito individual e o coletivo, dizendo que prevalece este
último:
No julgamento do Mandado de Segurança nº 25.284, de minha relatoria, relativo à
criação da “Reserva Extrativista Verde para Sempre”, depois de afirmar que “todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida,” o qual impõe “ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”, apontei que, considerado o disposto no artigo 225, “conflito entre os
interesses individual e coletivo resolve-se a favor deste último”. O comportamento
decisório do Supremo diante da necessidade de ponderar o direito ao meio ambiente
com os direitos individuais de naturezas diversas tem sido o de dar preferência ao
interesse coletivo.
O texto do voto esclarece que o poder público e a coletividade têm o
dever de defender o direito coletivo e de preservar o meio ambiente para as
gerações atual e futura.
A futura população brasileira tem direito somente ao meio ambiente?
Ou também tem o direito de continuar convivendo com humanos?
Parece que, juridicamente, a preservação do direito de nascer do ser
humano é mais importante que o meio ambiente, pois a vida humana tem mais valor
que uma árvore ou um animal de “vaquejada”.
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Continuou o insigne Ministro Marco Aurélio:
O artigo 225 da Carta Federal consagra a proteção da fauna e da flora como modo
de assegurar o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. Cuida-se de direito
fundamental de terceira geração, funda- do no valor solidariedade, de caráter
coletivo ou difuso, dotado “de altíssimo teor de humanismo e universalidade”
(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Malheiros,
2001, p. 523). Como direito de todos, a manutenção do ecossistema também a esses
incumbe, em benefício das gerações do presente e do futuro. O indivíduo é
considerado titular do direito e, ao mesmo tempo, destinatário dos deveres de
proteção, daí por que encerra verdadeiro “direito-dever” fundamental (CRUZ,
Branca Martins da. Importância da Constitucionalização do Direito ao Ambiente. In:
BO- NAVIDES, Paulo, et all (Orgs.). Estudos de Direito Constitucional em Homenagem
a Cesar Asfor Rocha. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 202).
Quanto a se fazer presente essa via de mão dupla, não existe nem pode existir
controvérsia. O dever geral de favorecer o meio ambiente é indisputável. A
problemática reside em saber o nível de sacrifício que os indivíduos e a própria
coletividade podem e de- vem suportar para tornar efetivo o direito. Ante essa
circunstância, não raro fica configurado o confronto com outros direitos
fundamentais, tanto individuais, como o da livre iniciativa, quanto igualmente
difusos, como o concernente às manifestações culturais enquanto expressão da
pluralidade, de que trata o aludido artigo 215 do Diploma Maior. Cumpre ao
Supremo, tendo em conta princípios constitucionais, harmonizar esses conflitos
inevitáveis.
O texto do V. Acórdão diz que “cuida-se de direito fundamental de
terceira geração, fundado no valor solidariedade, de caráter coletivo ou difuso,
dotado ‘de altíssimo teor de humanismo e universalidade’” que deve ser adotado
“em benefício das gerações do presente e do futuro. O indivíduo é considerado
titular do direito e, ao mesmo tempo, destinatário dos deveres de proteção, daí por
que encerra verdadeiro ‘direito-dever’ fundamental”.
A Nação Brasileira já está em alerta. A redução dos nascimentos está
levando ao risco da diminuição da população.
Quem estuda o “tempo” desse relógio é o IBGE. A pesquisa saiu nesta
terça-feira (30). Em 2015, éramos 204,5 milhões de brasileiros. Pois bem, agora
somos pouco mais de 206 milhões, crescimento de 0,8%.
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E a tendência é que esse crescimento seja cada vez menor. Esse relógio
que cronometra “quantos somos” tem data certa para começar a rodar para trás: vai
ser daqui a 28 anos.
A tabela parece uma contagem regressiva: 1,4% de cresci- mento
(2001), 0,97% (2011), 0,9% (2013), 0,83% (2015) e, agora, 0,8% (2016). A estimativa
do IBGE é que em 2044 o Brasil tenha, na linguagem técnica, crescimento negativo:
– 0,03%. Ou seja, vamos encolher.
Um quarto dos municípios pesquisados (5.570) já registra redução da
população. O mais populoso, segundo a pesquisa – nenhum segredo –, São Paulo:
12.038.175 habitantes.6
Neste ponto, entra o argumento do Ministro Luís Roberto Barroso
sobre a impossibilidade de gravidez do homem: “e à igualdade da mulher, já que
homens não engravidam”.
A Nação brasileira precisa do crescimento demográfico sustentável de
sua população, sob pena de um colapso populacional futuro com a falta de
nascimentos.
A única possibilidade conhecida de continuidade da espécie humana é
com o desenvolvimento da pessoa dentro do útero da mulher, mesmo com a
fecundação do óvulo in vitro. A gestação deve ser no útero da mulher, seja ela a mãe
biológica ou “barriga alugada”.
A autorização para o aborto indiscriminado poderá reduzir, muito
rapidamente, o ritmo de nascimentos de bebês brasileiros. Com isso, o
desequilíbrio entre nascimentos e falecimentos poderá se adiantar, acontecer antes
de 2044.
Se, no entendimento do próprio STF, o interesse coletivo deve
prevalecer sobre o individual, o interesse de uma Nação inteira deve prevalecer
sobre o individual de uma mulher brasileira. A decisão dos ministros do STF, de
liberar indiscriminadamente o aborto, está frontalmente contra o interesse coletivo
da Nação brasileira.
6

Pesquisa aponta queda no crescimento populacional no Brasil. Disponível em:
<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/08/pesquisa-aponta-queda-no- crescimento-populacional-nobrasil.html>.
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Continuando o exame das afirmações do ministro, disse ele:
(i): ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que
pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o
número de abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de modo
seguro.
Interpretando, ele quer dizer que o número de abortos clandestinos –
que estão baseados em dados empíricos, estimativos e hipotéticos – continua o
mesmo independentemente da lei penal.
Isso significa declarar a negação total da lei, de dizer que a lei não
tem qualquer valor, pois independentemente de sua existência, os crimes continuam
a ser praticados em igual intensidade. Significa dizer, por exemplo, que a Lei Seca
– proibição de dirigir embriagado –, se não existisse, não faria nenhuma falta. Essa
afirmação é absurda sob o ponto de vista jurídico. E, também, sob o ponto de vista
médico, conforme visto acima que o problema brasileiro não é o aborto, mas a falta
de atendimento médico-hospitalar no sistema de saúde pública nacional.
Escreveu o ministro no item:
(ii): é possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e
menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de
contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em
condições adversas.
Nesse ponto o ministro tem alguma razão. O Estado deve
proporcionar um sistema de saúde que possibilite o atendimento médico imediato,
os procedimentos hospitalares imediatos e, no caso da mulher grávida, o
atendimento pré-natal especializado, em todo o país e não somente em algumas
localidades. Um atendimento que não deixe a mulher com o bebê morto em seu
útero por oito dias, por exemplo.
Por último, no item (iii), afirma o ministro que “a medida é
desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de saúde
pública e mortes) superiores aos seus benefícios”.
(iii) a medida é desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais
(problemas de saúde pública e mortes) superiores aos seus benefícios.
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A controvérsia sobre o aborto pode ser encaminhada, também, para o
direito coletivo de sustentabilidade humana da Nação, com a análise dos “custos
sociais”.
Nesses “custos sociais”, o ministro fala em problemas de saúde
pública e mortes.
Os problemas de saúde pública no Brasil são inquestionáveis, sob o
ponto de vista da total falta de atendimento médico-hospitalar, conforme
amplamente demonstrado nos capítulos anteriores. No município de São Paulo, há
500 mil pessoas esperando por exames médicos, a maioria com mais de seis meses
de espera. A OMS diz que o atendimento médico deve ser melhorado, para reduzir
as mortes.
Utilizando a mesma linha de raciocínio e premissas do Ministro Luís
Roberto Barroso, seria muito interessante analisar os “custos financeiros sociais”
existentes entre os abortos/curetagens e os nascimentos de bebês no Brasil, para
se chegar a uma conclusão sobre a melhor solução.
Na reportagem da Folha de São Paulo, “SUS atende 100 vezes mais
casos pós-aborto do que faz interrupções legais”, do “Aos Fatos”, 10/03/2016 –
06h00, consta o seguinte:
A falta de dados que revelem, com detalhes, quantas pacientes são atendidas pelo
SUS em decorrência de abortos clandestinos coloca pouco mais de 181 mil mulheres
num grupo que passou por curetagem, seja ela pós-aborto espontâneo, ilegal ou por
complicações pós-parto. O número é de 2015. Outras 10.623 mil passaram por um
procedimento conhecido como AMIU, que é o esvaziamento do útero por aspiração
manual intrauterina. De todas essas, 59 morreram. O custo, somando ambos os
procedimentos, foi de R$ 40,4 milhões.7
Embora não haja dados verdadeiros, afirma-se que, em 2015, 181 mil
mulheres fizeram curetagens, ao custo total de R$40,4 milhões de reais.
O custo dos nascimentos é infinitamente maior. O IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística informa que, em 2015, nasceram 2.945.344
bebês.

7

UOL. SUS atende 100 vezes mais casos pós-aborto do que faz interrupções legais.
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/03/10/
sus-atende-100-vezes-mais-casos-pos-aborto-do-que-faz-interrupcoes-legais.htm>.
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Registro de nascimentos
Em 2015 foram registrados 2 945 344 nascimentos ocorridos durante
2015 contra 2 904 964 em 2014, um aumento de 1,4% (Tabela 1). A maior
contribuição para os nascimentos do País é proveniente da Região Sudeste, com 1
177 165 registros, embora essa região tenha apresentado a menor variação
positiva em relação aos nascimentos de 2014, 0,9%. Ao contrário das demais
regiões, a Região Norte apresentou uma variação negativa de -0,3%. O crescimento
dos nascimentos ocorridos e registrados em 2015, nas Regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Sul foi de 1,2%, 2,3% e 2,4%, respectivamente.8
Não vimos, até agora, nenhuma publicação com os cálculos dos custos
“sociais” ou financeiros dos nascimentos brasileiros.
Vamos a eles: 2.945.344 nascimentos, na esfera trabalhista, autorizam
o mesmo número de licenças-maternidade de, no mínimo, 120 dias cada mulher.
Multiplicando os dois números, nascimentos e dias de licença, temos 353.441.280
menos dias trabalhados pelos nascimentos do ano de 2015. Considerando-se que
todas as mulheres fossem trabalhadoras registradas e que receberam o salário
mínimo de R$880,00 por mês, se dividido por 22 dias de trabalho mês, temos o
valor diário de R$40,00 de salário por dia. Multiplicando-se o salário dia de
R$40,00 pelos 353.441.280 dias de afastamento por licença maternidade, temos
o custo anual de R$14.137.651.200,00 (quatorze bilhões, cento e trinta e sete
milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e duzentos reais). Esses valores não
incluem os custos do pré-natal, do parto, das internações das mães e dos bebês e
todo o serviço de atendimento médico futuro.
Se formos raciocinar em termos de “custos sociais”, pelo ângulo
econômico, chegaríamos à conclusão que o melhor seria impedir o nascimento de
novos brasileiros.
Noutras situações, aconteceria o mesmo. Noticia-se que temos cerca
de 800.000 – também é uma estimativa, pois as autoridades brasileiras estão
tentando contar as pessoas sob custódia – presos no Brasil. Os governos informam
que o custo médio por indivíduo preso é de R$2.400,00 por mês, ou
R$28.800,00/ano.
Multiplicando
800.000
por
R$28.800,00
temos
R$23.040.000.000,00 (vinte e três bilhões e quarenta milhões de reais) por ano. Um
número bastante alto, quase o dobro do valor investido com os nascimentos!
Nesse caso, seguindo o raciocínio referente aos “custos sociais”,
também deveríamos eliminar todos os presos? É claro que a resposta é não!
8

IBGE. Estatísticas do Registro Civil 2015. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.
br/visualizacao/periodicos/135/rc_2015_v42.pdf>.
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Se as premissas não se sustentam, as conclusões também seguem o
mesmo caminho. Matar as pessoas no útero, na infância, na prisão ou na velhice
não são soluções éticas, morais, humanas, econômicas ou de qualquer outro ângulo
que se queira examinar.
O aborto é um problema de FALTA de saúde pública. A solução da
questão do aborto e de todas as 250.000 mortes evitáveis por ano está na FALTA de
saúde pública. É preciso melhorar a saúde pública, e não matar pessoas, estejam
elas na fase da gestação, em coma no hospital ou na prisão!
Enquanto o legislador procura, cada vez mais, proteger a vida, a
maternidade, a saúde, os deficientes e os idosos, e enquanto a Medicina Fetal
caminha para o salvamento de vidas intrauterinas, realizando cirurgias e outros
procedimentos no bebê dentro o útero, o autor quer que o STF caminha para
liberação da morte.
A Ministra Cármen Lúcia, em sua posse na presidência do Supremo
Tribunal Federal, disse que o protocolo exigia que ela se dirigisse, primeiramente,
à mais alta autoridade presente. E acrescentou que a mais alta autoridade
presente era o cidadão brasileiro.
Determinada a mais alta autoridade do Brasil – o povo, de quem emana
todo o direito, entende-se a decisão sobre a questão posta nos autos deve se dar
através dos representantes eleitos por esse mesmo povo.
De Guarulhos para Brasília, 25 de julho de 2018.
João Carlos Biagini - OAB/SP 74.868
Regina Maria Bosio Biagini – OAB/SP 65.996
de forma digital por
ROBERTO VICTALINO Assinado
ROBERTO VICTALINO DE BRITO FILHO
Dados: 2018.07.25 20:40:33 -03'00'
DE BRITO FILHO
Roberto Victalino de Brito Filho – OAB/SP 195.254
Daniela Dayana de Jesus Alberto – OAB/SP 369.689
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